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 קימיאט) משיח כי לכם מודיעים ״אנו

 הבוכ הוועד וכל אגודת־ישראל חבר הוא
 אח־^ עזב חזיר, בשר של עירוני בפיקוח רים,

 לקח וילדים, אשה מהחתונה שנה עשרים רי
 שם את קילקל הוא בהריון. שהיא חברה

 לנקום מבקשים ואנו האגודה ושם הוועדה
 נגדו.״ המתאימים בצעדים

במכונת־כתי־ מודפסת זה, בנוסח מודעות
האחרו בשבועות הודבקו דק, נייר על בד,
 בתל־אביב, הגדול בית־הכנסת קירות על נים

 הרב עצרת נערכה שם בית־ציוני־אנזריקה,
 — פינס ברחוב העירוני ובית־המרחץ קוק,

קימיאגרוף. משיח אותו לבקר נוהג בו
 ביקשו האלמונים המודעה שמחברי האיש

 נגדו המתאימים בצעדים לנקוט מכריו מכל
 נאה גבר הינו ולנדותו, להחרימו כלומר —
שנה. 15 לפני מפרס ארצה שעלה 41 בן

 קימיאגרוף החל בארץ׳ זה ותק אף על
 קבועה משכורת ולקבל סדיר באופן לעבוד

 המבוגרת כשאשתו האחרונות, בשנים רק
 חמורה, במחלת־כליות לקתה בשנתיים, ממנו,

 עליה אסרו הרופאים .לבית־חולים• הוכנסה
במשק־בית. המפרכת, בעבודתה להמשיך

 לדאוג קימיאגרוף לאה נהגה אז עד כי
 )17 ,13( ילדיה ולשני לבעלה הבית, לכלכלת
 עתה, הריונות• תשעה אחרי בחיים שנשארו
 כעוזרת־בית לעבוד הרופאים עליה משאסרו

 את ממנה לקבל היה יכול לא שוב ובעלה
לע שנהג כפי ודמי־כיס, לתספורת הכסף
מכ עבודה לעצמו למצוא עליו היה שות,
סוציא לעזרה הלישכה של בעזרתה ניסה.
תל־אביב. בעירית נקיון כפועל סודר לית,

 שהיה מי של לרוחו היתד, לא זו עבודה
 באגודת ידידיו בהשפעת בעסקנות• רק רגיל

 תוך קיבל הבוכרית, העדה ובוועד ישראל
ל הפר הוא יותר. קלה מלאכה קצר זמן

ה המועצה מטעם בשר־חזיר על משגיח
דתית.

ל שנה חצי לעסקן״ חדשה אשה
ב תלוי היה לא ושוב עובד שהחל אחר

 כי רב־הפעלים העסקן החליט אשתו, כספי
 לצדו להופיע המתאימה לרעיה גם הוא ראוי

 הרבנים בפני גט. מלאה ביקש הוא בפומבי.
 קעלי הביטו ממני• זקנה יותר ״היא טען:

שוכנעו. לא הרבנים עליה.״ והביטו
 ללכת מוכנה שאת ותגידי לרבנים ״בואי

ו שוב ניסה הוא שמלה,״ עם רק מהבית
 ___ הס־ כשלא הכחושה. לאה את לשכנע שוב

ל פנתה לאה הבית. את ועזב קם כימה,
 נעלם• שבעלה הודיעה משטרה,

 לא ״בעלך מהירה• תשובה קיבלה היא
 במשטרה.״ הופיע ״הוא לה, הודיעו נעלם,״

 השוטר לאה. התחננה אותו,״ תחזירו ״אז
 באה איתו יחד קשה• קצת ״זה בראשו: גרוי

בהריון.״ והיא עכשיו, איתו שגרה צעירה

תחבולות
ם טרי עוו ם ה מי דו מ ה

בבלשים, עצמם את שהציגו אנשים, ״שני
 כשהלכו, בביתי. חיפוש וערכו אותי חקרו

 לירות,״ ועשר שעון־זהב לי שחסרים גיליתי
 תל־ תושב השבוע מלילות באחד התלונן
 מהירה בדיקה צאתם. ליאון בשם אביבי
 גילתה הצפונית הנפה של הפעולות ביומן

 נשלח לא בלשים של צמד אף כי מהרה עד
זה. לאדם לילה באותו

 ערכה המתלונן של לביתו שהגיעה ניידת
 בסביבה התפזרו שוטריה מהיר. חיפוש בו

במרחק־ רב. זמן חיפשו לא הם לחיפושים.
המדו הבלשים צמד את גילו מהמקום מה

כדו שחקן ),20( ביטון דויד אלה היו מים.
 וידידו תל־אביב בית״ר קבוצת של רגל

 )•18( אקשטיין יעקוב
אומ כי הכחישו לא הם נעצרו. השניים

 צארנם. ליאון בפגי כבלשים עצמם הציגו נם
 של מטענותיו במקצת שונה היה סיפורם

 רוול,״ בקפה להנאתנו ״ישבנו המתלונן:
להא שלום שופט בפני שהובאו שעה גילו,
ה את ראינו ״פיתאום מעצרם, פקודת רכת
להת שניסתה צעירה אחרי הולך הזה איש
 אנו כי לו ואמרנו אליו ניגשנו ממנו. חמק

הטרדה. בגלל אותו לעצור ויכולים שוטרים
 נתן ושם הביתה אליו אותנו הזמין ״הוא

 כשהיינו גרביים. זוגות ושני לירות 10 לנו
 הזהב. שעון את בחבילה גיליגו בחוץ, כבר

 נעצרנו חזרה ובדרך אותו להחזיר החלטנו
המשטרה.״ על־ידי

 מאמיתות לחלוטין השתכנע לא השופט
 אמון נותן היה לו שגם עוד מה דבריהם,
 היתה והכסף, השעון את גנבו שלא בטענתם,
 משטרה, כבלשי ההופעה השניה, עבירתם
פחות• לא חמורה

1200 הזה העולם


